
PENGUMUMAN LOWONGAN KERJA ASISTEN GURU PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI JIKS (Jakarta Indonesia Korean School)
Berikut kami informasikan lowongan tenaga asisten guru pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) tingkat SD dan SMP-SMA di JIKS.

1. Posisi yang Dibutuhkan:
*Asisten Guru Pendidikan ABK tingkat sekolah dasar sejumlah satu orang
*Asisten Guru Pendidikan ABK tingkat sekolah menengah sejumlah satu orang

2. Proses Rekrutmen

*jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi sekolah.
3. Jam Kerja : Senin~Jumat, Pukul 07.00~14.00 (total 7 jam)
4. Detail PekerjaanA. Membantu kegiatan pribadi para siswa ABK: mendampingi makan dan buang air kecil, memakai alat bantu, memakai dan melepas pakaian, membantu kegiatan merawat kesehatan dan keselamatan diriB. Membantu kegiatan pembelajaran ABK: membantu kegiatan belajar, menyiapkan materi dan alat-alat belajar, mendampingi pergerakan siswa, mendampingi kegiatan siswa di kelas dan lapangan olahraga, membantu penyusunan materi belajar, dllC. Membantu mengelola perilaku bermasalah para siswa ABK: membantu mengelola perilaku adaptif ataupun 

P e n g u m p u l a n Dokumen 10~15 Maret 2023
Metode Pendaftaran Kirim ke alamat email : dhlee879@gmail.com
Seleksi Tahap 1 (Seleksi Administrasi) Pelamar yang lolos seleksi tahap 1 akan diberitahu secara individual dan lanjut proses seleksi tahap 2 Pengumuman Lolos Seleksi Tahap 1 Kamis, 16 Maret 2023, Setelah Pkl. 15.00 WIB ~ 
Seleksi Tahap 2 (Wawancara) Jumat, 17 Maret 2023 (pemberitahuan individual)
Pengumuman Lolos Seleksi Tahap 2 Sabtu, 18 Maret 2023 (pemberitahuan individual)



nonadaptif siswa, membantu pembentukan relativitas pendidikan, mengelola program panduan berperilaku, dllD. Memberi dukungan secara menyeluruh kepada para siswa ABK sesuai dengan karakteristik individualnyaE. Membantu kegiatan dan tugas yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi sekolahF. Membantu aktivitas pendidikan dan tugas terkait sesuai arahan guru penanggung jawab apabila ada hal-hal lainnya diperlukan
5. Syarat Pengupahan

Sesuai peraturan sekolah yang berlaku, informasi pengupahan akan diberitahukan di kemudian hari secara invidual (kenaikan gaji bisa diterapkan apabila pelamar memenuhi kriteria utama tertentu)
6. Kualifikasi Pelamar

A. Pelamar yang tidak terkendala masalah kesehatan ataupun penyebab diskualifikasi (sifat, kepribadian, catatan criminal, dll)B. Pelamar yang mampu bekerja pada pukul 07.00~14.00 (mampu bekerja hingga pukul 15.00 untuk pembelajaran di luar sekolah/field trip)
C. Pelamar yang memiliki pengalaman mengasuh atau mendidik siswa (anak-anak)
D. Jujur dan sopan

7. Kriteria yang Diprioritaskan
Pelamar yang memiliki salah satu kemampuan di bawah ini bisa memperoleh benefit peningkatan gaji

A. Pelamar yang memiliki kualifikasi ataupun lulusan program studi yang berkaitan dengan Pendidikan Luar Biasa, Kesejahteraan Anak, Pendidikan untuk Kaum Disabilitas 
B. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Korea atau Bahasa Inggris
C. Memiliki lisensi/sertifikasi terkait bidang yang diakui atau lulusan perguruan tinggi di program studi terkait, memiliki pengalaman mendidik siswa

8. Dokumen yang Dikumpulkan
A. Curriculum Vitae (surat lamaran) satu eksemplar



9. Lain-lain
A. Pendaftaran didiskualifikasi apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen yang dikumpulkan
B. Dokumen yang diserahkan dan isi penilaian tidak akan dikembalikan atau dipublikasikan
C. Masuk kerja hanya di saat kegiatan belajar mengajar aktif sesuai kurikulum di JIKS
D. Pertanyaan dan informasi: no. telepon representatif JIKS 021-844-4958, Penanggung jawab: 0812-9017-3345 (WA)
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